
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifes de formació no reglada 
 

 
 



  TARIFES CFC 

   
 Descripció Preu 

 
Preu del crèdit del títol de Diplomat Sènior en Cultura, Ciència i 

Tecnologia 

L'establert en la Normativa de matrícula de primer cicle 

de Programa Sènior de la UdL per cada curs acadèmic  

 
Preu del crèdit del títol d'Especialista Sènior en Cultura, Ciència i 

Tecnologia 

L'establert en la Normativa de matrícula de segon cicle 

de Programa Sènior de la UdL per cada curs acadèmic 

 Reconeixements de crèdits 
15% del preu del crèdit corresponent a l'activitat 

formativa de què es tracti 

 Expedició de certificats de Cursos d'especialització 12,30€ 

 
Expedició de títols d'Especialista, Expert Postgrau , Màster i 

Programa Sènior 
61,00€ 

 Expedició de certificacions acadèmiques 

El que estableixi el Decret pel qual es fixen els preus dels 

serveis acadèmics a les universitats públiques de 

Catalunya. 

 
 Reserva de plaça 

El Centre de Formació Contínua pot establir, segons 

l’article 23.6 de la Normativa del CFC i la Normativa 

de matrícula del CFC per cada curs, una quantitat 

específica (en funció del preu del curs) en concepte de 

reserva de plaça. S’aprova per Consell de Govern.  

 Assegurança voluntària  9,00€ 

 

 

 

 TARIFES UNIVERSITAT D'ESTIU 

 
Descripció Preus €/crèdit 

 Estudiant*, PAS i PDI de la UdL 27,67 € 

 Estudiant d'altres universitats i públic general 45,00 € 

 

* Els estudiants de la UdL que vulguin reconeixement d’ECTS podran acollir-se als descomptes corresponents a les famílies 

nombroses 

 

En el cas de cursos coorganitzats amb una institució externa a la UdL, que no suposin cap despesa per a la UdL, les tarifes 

poden modificar-se segons l'acord amb la institució coorganitzadora. En el cas dels cursos organitzats entre la Universitat 

d'Estiu i l'Institut de Llengües de la UdL, s'aplicaran les mateixes tarifes que tingui l'Institut de Llengües. 

 

 

 TARIFES INSTITUT DE LLENGÜES 

 

Descripció Unitats 
Usuaris 

interns 

U. Externs 

públics 

U. Externs 

privats 

AUTOAPRENENTATGE DE LLENGÜES VIRTUAL  Curs Pressupost Consultar Pressupost 

CURSOS PRESENCIALS DE LLENGUA GENERAL (a)  Hora 3,05 € Consultar 4,17 € 

CURSOS SEMIPRESENCIALS DE LLENGUA GENERAL (a)  Hora 2,64 € Consultar 3,76 € 

CURSOS DE CATALÀ AMB LA PLATAFORMA PARLA.CAT (a) Curs 100,00 € Consultar Consultar 

CURSOS DE CATALÀ A1 (a)  Hora 1,32 € Consultar 4,12 € 

CURSOS D'OCCITÀ (a) Hora 2,00 € Consultar 2,50 € 

CURSOS DE CONVERSA  Hora 4,32 € Consultar 6,25 € 



CURSOS ESPECÍFICS  Hora Consultar Consultar Consultar 

CURSOS DE PREPARACIÓ D'EXÀMENS Hora Consultar Consultar Consultar 

DRETS D'EXAMEN PER ALS CERTIFICATS D'ACREDITACIÓ 

DE  NIVELL ASSOLIT (b)  
 Consultar Consultar Consultar 

 DRETS D'EXAMEN PER ALS CERTIFICATS CLUC (b),(c) ,(d)  75,00€ Consultar 150,00€ 

DRETS D'EXAMEN PER ALS CERTIFICATS D'ORGANISMES 

ACREDITADORS EXTERNS O SUBJECTES A CONVENIS (e)  
 Consultar Consultar Consultar 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE TÍTOLS I CERTIFICATS (f)  Consultar Consultar Consultar 

PROVA DE COL·LOCACIÓ  (g) - 10,10 € Consultar 21,32 € 

 

1. Les tarifes d'usuaris interns s'apliquen als membres de la comunitat universitària i centres propis, adscrits, instituts de 

recerca i centres participats per la Universitat de Lleida, tant en actiu com jubilats o emèrits i als membres de l'Associació 

Alumni UdL, d'acord amb la Normativa acadèmica de l'IL o altres regulacions. 

 

2. En cas de demanda d'organització d'activitats específiques de cursos, exàmens i similars per a col·lectius externs a la UdL 

cal sol·licitar un pressupost. 

 

(a) El preu del curs inclou els drets d'examen de la primera convocatòria, un cop acabada la formació, per a l'obtenció d'un 

certificat de nivell assolit. 

(b) Les taxes dels exàmens interuniversitaris poden variar en funció dels preus establerts per les comissions que els regulen. 

(c) Els exàmens de català només són per a alumnes de l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües, d'acord amb la 

reglamentació de la CIFALC. 

(d) El preu per als membres de l’Associació Alumni UdL és de 105,00€ 

(e) Les taxes dels certificats DELE i CCSE les estableix l'Instituto Cervantes. Les taxes dels certificats d'occità les estableix 

el Consell General d'Aran. Les taxes de certificats subjectes a convenis amb altres organismes acreditadors s'estableixen 

segons els acords signats. 

(f) Les taxes de gestió administrativa de títols i certificats d'altres organismes són les establertes en les respectives 

normatives de funcionament. 

(g) Prova de col·locació presencial. En cas de proves de col·locació en línia caldrà consultar l'Escola d'Idiomes. 

 

 

 TARIFES DUPLICATS DE CERTIFICATS I TÍTOLS 
 

 Descripció Preus 

Duplicat del Certificat d'assistència i aprofitament de cursos realitzats per: 

Universitat d’Estiu, Cultura i Institut de Llengües 
5,00€ 

Duplicat del Certificat acreditatiu de cursos o nivell de llengua de l'Institut de 

Llengües. 
12,30€ 

Duplicat de Certificats i Títols emesos pel CFC i ICE 12,30€ 

 




